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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0646/2011 dėl sąvartyno Filėje, netoli Atėnų, keliamos taršos, 
kurią pateikė Graikijos pilietis K. K.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas rašo apie Atėnų priemiesčio Aspropirgo gyventojų patiriamą žalą dėl 
didelės taršos, kurią kelia kaimyniniame Filės priemiestyje esantis didžiulis sąvartynas. 
Peticijos pateikėjas nurodo, kad vietos valdžios institucijos nesiima jokių veiksmų, nes gauna 
tiesioginės naudos iš pajamų, susijusių su sąvartynu. Peticijos pateikėjas abejoja, kad 
sąvartynas tvarkomas laikantis reikalavimų, nustatytų taikytinuose ES teisės aktuose dėl 
atliekų šalinimo ir tvarkymo, todėl prašo Europos Parlamento imtis nagrinėti šį klausimą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. spalio 17 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. gruodžio 16 d.

„Peticijos pateikėjas nurodo, kad pažeidžiami ES aplinkos teisės aktai (visų pirma Direktyva 
99/31/EBdėl atliekų sąvartynų1  ir Direktyva 2008/98/EB dėl atliekų2), nes Filėje (Vakarų 
Atikos regione) esantis sąvartynas veikia netinkamai. Peticijos pateikėjo teigimu, iš šio 
sąvartyno sklinda nemalonūs kvapai. 
Pažymėtina, kad peticijos pateikėjas šiuo klausimu taip pat pateikė skundą Komisijai. 

Visų pirma reikia paminėti, kad Komisija anksčiau yra pradėjusi nagrinėti pažeidimo bylą 
                                               
1 OL L 182, 1999 7 16, p. 1–19.
2 OL L 312, 2008 11 22, p. 3–30.
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(2007/4534) dėl netinkamo Filės sąvartyno (B skyriaus, kuriam bendras finansavimas 
neskiriamas) veikimo ir dėl veiklos leidimo neturėjimo. Nuo to laiko B skyrius buvo 
uždarytas, o A skyrius (kuriam bendras finansavimas skiriamas, tačiau kuris pradėtas 
eksploatuoti pavėluotai, nes Graikijos teismuose buvo nagrinėjami skundai) šiuo metu veikia. 
Kadangi 2010 m. rugsėjo 29 d. buvo išduotas leidimas eksploatuoti sąvartyną 
(kompetentingoms institucijoms atlikus naują tyrimą, kuriame įrodyta, kad sąvartyno veikla 
atitinka ES aplinkos teisės aktus), Komisija 2011 m. birželio 16 d. nusprendė bylos 
nagrinėjimą nutraukti. 

Remdamasi skundo ir peticijos pateikėjo skundu, kurį 2011 m. birželio 1 d. šis pateikė 
Komisijai, Komisija nusprendė prašyti Graikijos institucijų pateikti informaciją, kad būtų 
patikrinta, ar minėtas sąvartynas atitinka ES aplinkos teisės aktų reikalavimus, visų pirma 
reikalavimus dėl dujų kontrolės ir nepatogumų bei pavojų, kurie gali kilti dėl sąvartyno, 
mažinimo. 
Peticijos pateikėjui apie su jo skundu susijusius veiksmus buvo pranešta. Jo taip pat paprašyta 
pateikti bet kokius kitus įrodymus, kuriuos jis gali turėti, kad būtų nustatytas ES aplinkos 
teisės aktų pažeidimas (visų pirma paprašyta pateikti duomenis, leidžiančius nustatyti, kad iš 
sąvartyno sklinda nemalonūs kvapai).
Komisija patikrins, ar laikomasi direktyvose 99/31/EB ir 2008/98/EB nurodytų reikalavimų, 
konkrečiau ar: a) imtasi tinkamų priemonių sąvartyno dujų kaupimuisi ir judėjimui riboti; b)
sąvartyno dujos renkamos, valomos ir naudojamos ir, jeigu jų negalima panaudoti energijos 
gamybai, sudeginamos; c) sąvartyno dujos renkamos, valomos ir naudojamos taip, kad keltų 
kuo mažiau pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai; d) imtasi priemonių siekiant sumažinti 
nepatogumus ir pavojus dėl sąvartyno skleidžiamų kvapų ir sąvartynas įrengtas taip, kad 
nešvarumai iš jo nepatektų į viešuosius kelius ir apylinkes; ir e) renkami (kas mėnesį) 
Direktyvos 99/31/EB 3 dalyje nurodyti duomenys, susiję su išmetamais teršalais.“

4. Komisijos atsakymas (REV), gautas 2012 m. gegužės 30 d.

Remiantis Graikijos valdžios institucijų atsakymu atrodo, kad Direktyvose 99/31/EB ir 
2008/98/EB nurodytų įsipareigojimų (tiksliau, įsipareigojimų dėl dujų surinkimo, perdirbimo 
ir panaudojimo ir dėl nepatogumų ir pavojaus dėl sąvartyno skleidžiamų kvapų sumažinimo) 
buvo laikomasi. Iš tiesų, ne tik iš Graikijos valdžios institucijų atsakymų, bet ir iš 2011 m. 
gruodžio 7 d. pateiktos paskutinės vertinimo ataskaitos aiškėja, kad:
– sąvartyne atliktos kontrolės ir mėginiai nerodo, kad esama leidžiamus didžiausius kiekius 
viršijančių dujų koncentracijų ar kvapų;
– atlikus kontrolės ir stebėsenos procedūrą sąvartyno eksploatavimo metu (ir laikantis 
Direktyvos 99/31/EB III priedo reikalavimų), kompetentingos institucijos nenustatė jokio 
žymaus poveikio aplinkai;

– sąvartyno operatorius nuolatos praneša kompetentingoms institucijoms sąvartyno kontrolės 
ir stebėsenos procedūros metu gautus rezultatus. Šie rezultatai rodo, kad atitinkamu laiku 
laikomasi visų aplinkos apsaugos normų;
– buvo atlikti visi būtini matavimai, susiję su sąvartyno dujų surinkimu ir tvarkymu. Šios 
dujos surenkamos ir transportuojamos į vietą, kurioje jos naudojamos elektros energijai 
gaminti. Jei dujos negali būti panaudojamos elektros energijos gamyboje, jos sudeginamos 
degluose (laikantis Direktyvos 99/31/EB I priedo 4.1 ir 4.2 punktų reikalavimų);
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– buvo imtasi reikiamų priemonių, kad būtų vykdomas sąvartyno dujų surinkimas, tvarkymas 
ir panaudojimas taip, kad būtų kuo labiau sumažinami neigiamas poveikis ar žala aplinkai ir 
rizika žmogaus sveikatai (laikantis Direktyvos 99/31/EB I priedo 4.3 punkto reikalavimų);
– buvo imtasi visų reikiamų priemonių siekiant išvengti nešvarumų iš sąvartyno patekimo į 
viešuosius kelius ir apylinkes. Tai buvo patvirtinta daugeliu vietoje atliktų patikrinimų 
(laikantis Direktyvos 99/31/EB I priedo 5 punkto reikalavimų).

Išvada

Graikijos valdžios institucijų atsakymai rodo, kad Filės sąvartyno veikla atitinka ES aplinkos 
apsaugos teisės aktų, tiksliau, Direktyvos 2008/98/EB dėl atliekų ir Direktyvos 99/31/EB dėl 
sąvartynų, reikalavimus.


